
Kent u de nieuwe auto al
die minder geld kost

en bij een ongeval minder kopzorgen?
Als u die nieuwe auto wilt leren kennen, kunt u het best eens
binnenlopen bij uw bank, de Kredietbank.
Daar krijgt u met de KB-Autolening contant geld in handen voor de
aankoop van uw nieuwe wagen. Dan staat u véél sterker bij de
onderhandeling over de prijs.
Voor onderweg is er de KB-Autoverzekering* Een totaalpakket dat
zich soepellaat aanpassen aan uw wensen De premie kunt u maande
lijks betalen, zonder toeslag
Loop dus eerst even uw KB-kantoor binnen en bespaar uzelf heel wat
kosten en kopzorgen.

e *De KB-Autoverzekering wordt
afgesloten bij Ornniver NV, ver
zekeringsmaatschappij toegela
ten onder codenummer 0993.

Beter met de bank van hier.

Kantoor van afgifte. BRUGGEX--~------------~
België/Belgique

P.B.
BRUGGE X
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Persnota

"Vlaanderen Klinkt" - een CD met een overtuiging
Uit respect voor wat eigen is aan onze cultuur brengen het ANZ, de Coremans
kring en het Vlaams Audiofonds een CD uit met nederlandstalige liedjes van de
jongste twintig-dertig jaar waarvoor in het overgecommercialiseerde mediacir
cuit nog nauwelijks belangstelling bestaat.
Bovendien is deze CD geen goedkope of lukrake bundel van kleinkunstliedjes.
Zij refereren immers steeds naar Vlaanderen, Nederland en onze culturele
eigenheid.
DeCD "Vlaanderen klinkt" is een eerlijke bundeling zonder nieuwe arrangemen
ten of toegeving en aan de zogenaamde nieuwe smaak. Met liedjes van Paul Van
Vliet, Della Bosiers, Jan Puimège, Jacques Brel, Johan Verminnen, Louis Neefs,
Jo Erens,Willem Vermandere, Frank Cools, Boudewijn DeGroot, Jef Eibers, Her
man Elegast, Zakdoek, Will Ferdy, Kris De Bruyne, Zjef Van Uytsel,Wannes Van
De Velde en Liesbeth List.
De CD "Vlaanderen klinkt" zal begin december 1991beschikbaar zijn tegen de
prijs van 600,- fr. De voorintekeningsprijs bedraagt 450,- fr. (exclusief 50,- fr. ver
zendingskosten).
Deze CD kan worden besteld door overschrijving van 500,- fr. op rekening 645-
50922740-81 t.n.v.ANZ-Antwerpen met vermelding van CD "Vlaanderen klinkt".
Nadere informatie is te verkrijgen op het nationaal sekretariaat van het ANZ,
Baron Dhanislaan 20 bus 2, 2000 Antwerpen, Tel. 03/237.93.92.

Algemene Ledenvergadering
14 maart 1992 - Alden Biesen

Programma

14u30

15u00

17u30

19u00

20u30

IN DE FOYER
Onthaal •
* Badge en kopje koffie, aangeboden door WA-Limburg

IN DE RIJSCHOOL
Academische zitting
*Verwelkoming door Milka Tombal, voorzitter Limburg
*Inleiding door Eric Panette, algemene voorzitter
*Forumgesprek: "GELDSTROOM VLAANDEREN-WALLONIE"

sprekers: Prof. D. Heremans en Prof. E. Van de Velde
moderator: BRTN-journalist J. Bouveroux

*Slot: "De Vlaamse Leeuw"

IN EN OM ALDEN BIESEN
Historische wandeling
*O.l.v. bekwame, plaatselijke gidsen

IN DE RIJSCHOOL
Tentoonstelling & receptie
*Openingstoespraak: X. Staelens
*Limburgse kunstenaars:

M. Boonen - B. Croonenberghs - A. Kerkhafs - M. Kesteloot
M. Konings - V. Van den Meersch - J. Van Kerckhove
F. Van Vinckenroye

*Begroeting door C. Moors, Eerste Schepen van Bilzen
*Receptie, aangeboden door Stad Bilzen en Brouwerij Martens

IN DE KELDERS
Feestmaal
*Menu : Tarbotfilet met preisausje & rivierkreeftje

Varkensmedaillons met seizoensgroenten
& peterselie-aardappeltjes
Koffie & zoetjes



Algemene Ledenvergadering - 14 maart 1992 - Alden Biesen

Tafeldrank: water & rode wijn naar believen
*Cantus: verbroedering der Gouwen (clubcodex meebrengen !)

Hoe bereiken we Alden Biesen?
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55ste Vlaams Nationaal Zangfeest

Zondag 26 april1992 -14.30 uur - Sportpaleis - Antwerpen
ANZ-Sekretariaat - Baron Dhanislaan 20 bus 2, 2000 Antwerpen
Tel. 03/237.93.92 - 237.96.43 - Fax 03/248.16.05

Een culturele manifestatie voor duizenden Vlamingen.
Organisatorische schikkingen
KAARTENVERKOOP
Prijzen per plaats
gereserveerde plaatsen: 700 fr. (1ste rang), 500 fr. (2de rang),
400 fr. (3de rang, 300 fr. (4de rang) en 250 fr. (5de rang).

- ongenummerde plaatsen: 200 fr.

Vermindering geldig tot en met 25 april
- Groepen van minimum 20 personen krijgen 25 fr. vermindering op de prijs van
de kaarten.

- Erkende jeugdbewegingen, jeugdorganisaties en studentenverenigingen
krijgen de kaarten van 250 fr. aan 200 fr. en van 200 fr. aan 150 fr.

- DeA.N.Z.-Ieden krijgen rangverhoging vanaf de 2de rang en 100 fr. verminde
ring op kaarten van 1ste rang.

- Kinderen jonger dan 12 jaar en vergezeld van hun betalende ouders, betalen
slechts 100 fr. De regeling geldt voor twee kinderen.

Waar en hoe te verkrijgen?
- A.N.z.-secretariaat, Baron Dhanislaan 20 bus 2, 2000 Antwerpen, iedere dag
van 8.30 u. tot 17.30 u., 's Zaterdags gesloten. Zaterdagen 18 en 25 april oak
open van 9 u. tot 17.30 u. (Tel. 03/237.93.92).

Een creatieve weerspiegeling van een overtuiging
Het 55ste Vlaams Nationaal Zangfeest opent op 26 april a.s. met een 'Geuzen
triptiek'waardoor de zin en betekenis van het motto 'Nederlands, letop uwzaak'
onmiddellijk duidelijk wordt.
Na de rede van Richard Celis, voorzitter van het ANZ, wordt het motto van dit
zangfeest op een creatieve en eigentijdse wijze verder uitgediept in verschil
lende deelthema's. De programmatie, regie en leidkeuze werden volledig afge
stemd op de inhoud van de verschillende deelthema's. 3



55ste Vlaams Nationaal Zangfeest 55ste Vlaams Nationaal Zangfeest

Bij het eerste thema 'Kind zijn in het Nederlands', worden een aantal bekende
kinderliederen gezongen zoals Katootje, 0 Nachtegaaltje en 't Ros Beiaard. Het
Gezinskoor uit Lede en de schoolgroep onder leiding van GustTeugels brengen
in een leuke regie twee kinderliedjes die eveneens goed zullen aanslaan bij
jonge oortjes. De jeugdschrijver Jaak Dreesen brengt onder woorden wat 'Kind
zijn in het Nederlands' betekent.

'Jong zijn in het Nederlands' wordt verklankt en uitgebeeld met enkele strijd
lustige studentenliederen, een taptoe van muziekkapellen en een optreden van
Alkuone.
Dat 'jong zijn' in onze eigen culturele tradities nog steeds kan, zal blijken uit de
tekst van Wouter De Bruyne.

Met de auteu r Herman Voswordt het thema'Samen zijn in het Nederlands' aan
gesneden. De4 massaliederen Vrienden komt zit nederen het Blijheidslied, aan
gevuld met solistische optredens van Gust Teugels en Frank Cools, onderstre
pen deze idee.
De dansgroep Ekkart sluit dit thema af met een andere kijk op 'samen zijn'.

Het lied Vlaanderen van Roelstraete kondigt het 'Wonen en werken in het
Nederlands' aan.
Met Connie Neefs, Herman Elegast en enkele massaliederen komt de actualiteit
aan bod: Vlaams-Brabant, Voeren en de randgemeenten.
Jat Theys brengt met zijn teksten onder woorden wat bij zoveel Vlamingen leeft.

Voor het thema 'Houden van in het Nederlands' is een angelsaksische woord- of
liedkeuze echt overbodig: Annemarieke, Laat ons Liefde samen varen en Ik zag
Cecilia komen.
Uiteraard kon Miel Cools met zijn liedje Houden van hier niet ontbreken.
Wie nog niet overtuigd is, doet er goed aan even te luisteren naar de tekst van
Marcel Verdickt.

Het laatste thema'Trouw zijn in het Nederlands'wordt door het koor aangebracht
met het prachtige lied 'Mijn moedertaal'is een vertolking van Diane Verdoodt. De
massa treedt deze overtuiging bij met de liederen Groeninghe, De Blauwvoet,
Lied van mijn land en Omdat ik Vlaming ben.
Herman Elegast sluit dit thema af met zijn oproep 'Volk wordt Staat'.
Anton van Wilderode brengt het idee 'Trouw zijn in het Nederlands' onder woor
den.

4
Het 55ste Zangfeest wordt traditiegetrouwafgesloten met het Gebed voor het
Vaderland en de nationale liederen.

ss- VLAAMS
NATIONAAL ZANGFEEST

5



Sociale zekerheid:
een niet-federale bevoegdheid

STANDPUNT

Uitgangspunten

Oe organisatie van de sociale zekerheid is één van de belangrijkste en omvang
rijkste opdrachten van een moderne staat geworden, zowel in hoofde van de
doelstellingen als van de aangewende methoden en financiële middelen.

De deelstaten Vlaanderen en Wallonië - met reeds zovele opdrachten en
bevoegdheden op economisch, cultureel, sociaal en fiscaal gebied en op het
vlak van o.m. onderwijs, gezondheidszorg e.d. - kunnen niet echt autonoom zijn
en kunnen geen coherent beleid voeren zonder ook de sociale zekerheid onder
hun bevoegdheid te hebben. De bindingen tussen sociale zekerheid en de
belangrijkste federale (Belgische) bevoegdheden (muntbeleid, algemene bui
tenlandse politiek en defensiebeleid) zijn veel zwakker dan die tussen sociale
zekerheid en de vele andere bevoegdheden van Vlaanderen en Wallonië.

Elke volksgemeenschap heeft het recht en de plicht de solidariteit tussen haar le
den - en dus haar sociale zekerheid - te organiseren volgens eigen inzicht op
eigen verantwoordelijkheid (zie bijlage I).

Een efficiënt en rechtvaardig stelsel van sociale zekerheid kan zich onmogelijk
over verschillende volksgemeenschappen of staten uitstrekken, zelfs niet wan
neer die in een vrij nauw verband, zoals België of de EG,samenwerken (zie bij
lage II).

Oe solidariteit tussen personen binnen één volksgemeenschap moet strikt on
derscheiden en gescheiden worden van de solidariteit tussen staten in een inter
nationale (of confederale) gemeenschap.

Zoniet dreigt het gevaarvan zware misbruiken, zoals wij die nu kennen in België:
de solidariteit tussen personen wordt misbruikt om op een ondoorzichtige en
vaak bedriegelijke wijze enorme bedragen over te sluizen van de ene volksge
meenschap naar de andere (zie bijlage III).
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Sociale Zekerheid: een niet-federale bevoegdheid

Het standpunt

- Binnen de Vlaamse Gemeenschap en de deelstaat Vlaanderen is solidariteit
tussen alle leden van deze Gemeenschap absoluut noodzakelijk en vanzelf
sprekend.

- Vlaanderen heeft het recht en de plicht om die solidariteit via de sociale zeker
heid te organiseren volgens eigen inzichten en met eigen geld, aangepast aan
de eigen situatie en de eigen noden; dit recht en deze plicht gelden ook voor
Wallonië.

- De aldus aan de deelstaten toegekende financiële verantwoordelijkheid op
basis van eigen inkomsten is de beste waarborg voor een efficiënt sociaal
beleid.

- Beide stelsels van sociale zekerheid dienen rekening te houden met de funda
mentele sociale krachtlijnen die vastgelegd worden door de Belgische wetge
ving en/of Europese regelgeving, die een confederaal karakter moeten heb
ben.

- Tussen Vlaanderen en Wallonië - net als binnen de EG in haar geheel- kun
nen doorzichtige, objectieve vormen van solidariteit ontwikkeld worden.

- Dat de solidariteit tussen (deel)staten vermengd wordt met die tussen perso
nen en dat inWallonië een duurdere sociale zekerheid met Vlaamse bijdragen
wordt instandgehouden onder het voorwendsel van solidariteit, is niette recht
vaardigen en dus volkomen onaanvaardbaar.

- Om al deze redenen moet de organisatie en de financiering van de sociale
zekerheid door de volgende regering en/of de volgende constituante onder
de eigen verantwoordelijkheid van Vlaanderen en Wallonië worden gebracht.

Dit standpunt is een uitwerking van een onderdeel van punt 2. van het OW-Tien
Punten-Manifest d.d. 3 oktober 1989,waarin gesteld werd dat "sociale zekerheid
en het arbeidsrecht (behalve de basiswetgeving) en de volksgezondheid, met
inbegrip van de financiering, in elk gevalovergeheveld moeten worden naar de
twee deelstaten". Het zal bekend gemaakt worden aan de betrokken federale en
niet-federale overheden en parlementairen met afschrift aan de Media.

Brussel, 31 oktober 1991 7



Sociale Zekerheid: een niet-federale bevoegdheid

Namens hun Verenigingen,

Oe Voorzitters van:
Bond van Grote en van Jonge Gezinnen
Davidsfonds
Rodenbachfonds
Algemeen Nederlands Zangverbond
IJzerbedevaartkom itee
Vlaamse Volksbeweging
VTB-VAB
Verbond der Vlaamse Academici
Verbond van het Vlaamse Overheidspersoneel
Vereniging van Vlaamse Professoren Leuven
Vlaams Komitee Brussel
Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen
Vlaams Geneesherenverbond.

Bijlagen

I.
De splitsing van de sociale zekerheid zal Vlaanderen toelaten op basis van eigen
inkomsten een eigen gezinsbeleid te voeren, een eigen tewerkstellingspro
gramma uit te bouwen, een aangepast pensioensbeleid uit te werken en eigen
klemtonen te leggen in de diverse sectoren van de ziekteverzekering en de
gezondheidszorg. Zij zal het mogelijk maken spaarreserves aan te leggen voor
onze kinderen en kleinkinderen.
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II.
Sociale zekerheid - herverdeling van inkomens en verzekering tegen ziekte,
ongevallen en invaliditeit - steunt, buiten economische wetmatigheden om, op
een (bij wet opgelegde) solidariteit tussen de mensen van een bepaalde groep,
veelal een volksgemeenschap.

De fundamentele krachtlijnen van deze solidariteit, die voortvloeien uit de univer
sele Rechten van de Mens, kunnen - en moeten - eenvormig vastgelegd wor
den over grote gebieden, zo bijvoorbeeld over de hele wereld of op zijn minst
binnen de Europese Gemeenschap (waarbinnen ook grote economische
krachtlijnen - rechten en plichten - eenvormig vastgelegd worden). In afwach
ting van een Europese regeling kunnen eenvormige fundamentele krachtlijnen

Sociale zekerheid: een niet-federale bevoegheid

omtrent solidariteit in de beide deelstaten van België van toepassing blijven.

De sociale wetgeving evenwel, die de solidariteit tussen de leden van een volks
gemeenschap of (deel)staat in detail regelt, en de praktische uitwerking en toe
passing ervan, moeten vanzelfsprekend tot de bevoegdheid van deze gemeen
schap of (deel)staat behoren. Zij staan immers in nauw verband mel het econo
misch beleid, hetvolkskarakter, de leefgewoonten, de cultuur e.d.,allemaal aan
gelegenheden die eigen zijn aan de gemeenschap ((deel)staat) of tot haar (zijn)
bevoegdheden behoren. Bovendien brengt deze "sociale zekerheid" de uitwis
seling mee van enorme bedragen, die dan toch verdiend worden door de inwo
ners van de (deel)staat binnen zijn eigen economie.

Men kan zich zelfs binnen Europa niet voorstellen dat er één (tot in de details
identiek) stelsel van sociale zekerheid zou bestaan, met één centrale verdelings-I
instantie voor alle burgers van alle landen. Zulke "continentale" solidariteit van
persoon tot persoon is onmogelijk te realiseren. Een "unitair" stelsel van sociale
zekerheid is trouwens helemaal geen noodzakelijke voorwaarde voor een munt
unie of voor een markt zonder grenzen, evenmin als een unitair belastingsys
teem of een centraal geleide economie, integendeel. Dit sluit niet uit dat onder
druk van de omstandigheden diverse stelsels mettertijd spontaan naar elkaar
toegroeien.

Tegenstanders van de splitsing van de sociale zekerhied beweren wel eens dat
de efficiëntie van een verzekeringssysteem sterk stijgt met het aantal verzekerde
personen. Dit is natuurlijk maar waar voor relatief kleine aantallen en niet voor
miljoenen (cfr. de sociale zekerheid in landen als Denemarken).

In sommige omstandigheden is er natuurlijk wel nood aan solidariteit tussen
deelstaten of staten, die de solidariteit tussen personen in één staat aanvult. Die
solidariteit is van een heel andere aard en verloopt uiteraard volgens andere lij
nen dan die tussen personen.

III
Sinds jaren worden Vlaamse bijdragen in de sociale zekerheid overgeheveld
naar Wallonië om Waalse uitgaven mede te financieren.

1.
Voor het jaar 1989 bedroeg die overdracht ten minste 87.000.000.000 frank of
15.260 frank per Vlaming. Dit wordt jaarlijks herhaald.

9--'
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2.
De saldoverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië zijn een gevolg van hogere
ontvangsten per hoofd in Vlaanderen en van hogere uitgaven per hoofd inWal
lonië. Bijgaande tabel toont datWallonië in nagenoeg alle categorieën per hoofd
meer uitgeeft dan Vlaanderen.

Meer-uitgaven in Wallonië t.o.v.Vlaanderen per hoofd van de bevolking (1989)*

Categorie Bedrag

ZIV; geneeskundige verzorging + 1.444 fr.
ZIV; uitkeringen + 4.940 fr.
Pensioenen + 3.038 fr.
Gezinsbijslagen + 376 fr.
Werkloosheidsvergoedingen en brugpensioenen + 6.947 fr.
Arbeidsongevallen - 238 fr.
Beroepsziekten + 2.087 fr.

Tot.: een jaarlijkse overheveling van 87 miljard fr. uit Vlaanderen naar Wallonië
(*) "Sociale Zekerheid en Federalisme", H. Deleeck (ed), die Keure, Brugge (1991)p. 36. In deze tabel

. wordt geen melding gemaakt van de eveneens bestaande overheveling van Brusselse bijdragen
naar Wallonië.

Het Vlaams Geneesherenverbond nodigt V.vA'ers uit op de open nocturne:

SPORT IN HELLAS
van spel tot competitie
dinsdag 3 maart 1992 van 18.30 u. tot 22 u.
Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.

U kunt deelnemen door op voorhand 500fr. per persoon te storten
op rek. 407-3062251-47 van het V.GV, Ergo de Waellaan 3, 2100 Deurne,
met vermelding "Sport in Hellas".

10

Sociale zekerheid: een niet-federale bevoegdheid

WIJ WILLEN
VLAAMSE SOLIDARITEIT
Met eigen geld, voor eigen noden een eigen sociale zekerheid, een efficiënte
sociale zekerheid.
Zonder het enorme lek van 90 miljard frank per jaar naar Wallonië via de Belgi
sche sociale zekerheid.

EUROPESE SOLIDARITEIT
Doorzichtig, in onderlinge afspraak
En waar nodig tussen de staten
Dus ook tussen Vlaanderen en Wallonië

VLAANDEREN EIST SPLITSING
VAN DE BELGISCHE SOCIALE ZEKERHEID

Solidair, maar niet gek 11--'



Personalia

Geboorten: hartelijke gelukwensen!

Amadeo, zoontje van Marc en Françoise Dewulf-Maenhout, op 5.1.92. (afdeling
Oostende)

Michael, kleinzoontje van Els en Cyriel Leeten

Sander, kleinzoontje van Herman en Kris Fabré op 21.12.91

Kathleen, dochtertje van Ingrid en Jan Achten, kleindochtertje van Anne en
Mathieu Boonen, nichtje van Marleen Boonen, op 17.11.91.

Jochen, zoontje van Kris en Jurgen Tombal, kleinzoontje van Milka en Urbain
Tombal, op 15.12.91 (afdeling Limburg).

Thomas, zoontje van Filip en Hilde Enis-Marcou, op 15.1.92 (afdeling Jong
Kortrijk).

Huwelijken: Behouden vaart!

Ingeborg Mollet (dochter van Nele en Ferre Mollet) en Marc Wuyts, op 4 septem
ber 1991.

Sterfgevallen: onze innige deelneming.

Walter Bierwerts, vader van Mariette en Joris Luyckx op 28.12.1991
Raymond Droogmans, VVA-lid, echtgenoot van Joske op 14.1.1992.
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STOP de verloedering van onze taal!

Partner in Cultuur Brussel, 29 januari 1992

Na een lang verblijf in het buitenland terug in de "heimat", heb ik met ontzetting
naar de uitzendingen van de BRTN (zoals ze thans blijkt te heten !) geluisterd:
wat voor'n taaltje, my God! ...Komt het doordat ik zo lang afwezig geweest ben
maar ik vind het "èrger" dan ooit tevoren! ...
En dan denk ik vooral aan de zogenaamde "kulturele zender BRT(N ?) 3", die zijn
uitzendingen vaak laat voorafgaan door het - zo eigendunkelijk klinkende -I
"BRT 3 en Kredietbank, partners in cultuur", maar daarna (met name in de aan
kondiging van "culturele programma's") zo'n loopje neemt met het cultuurinstru
ment-bij-uitstek dattaal heet, dat herhaling van bovengenoemde slogan sterk op
zelfironie begint te lijken ...

Een greep uit de overvloed van aanslagen op het beschaafd Nederlands, die
mijn haren te berge (en niet "ten berge" !) deed rijzen: In Rotterdam ging een
kongres door - lets bolvormig - Zij snelden ter hulp - De meer gegoeden - Tel
kens iemand uitgewezen werd - Eens dat de Orde begint te bouwen - Een echte
tragedie' - Op het eerste zicht - Hij had zijn oproepingsbrief bij - Het kasteel werd
feestelijk ingehuldigd - De verhuis van de Blauwe-Maandag Cie - Oude koeien
uit de gracht halen - Dit drukkingsmiddel- in'cest Ua,veel Nederlanders spreken
het ook zo uit - maar ook zij maken fouten !) - Hij deed beroep op - In onderwijs
middens - Het reglement wordt met de voeten getreden - Wie hier komt voor iets
te kopen - De aandacht werd getrokken op - Achter het gesloten hekken - Uit de
vergetelheid ontrukt - Moest u geïnteresseerd zijn - Uitgaande van de konstatatie
- De opstandelingen - Omheen al deze figuren - Daar werd de uitmoording van
de joden op punt gesteld - Er isweeral klacht neergelegd - Onder vorm van -Via
de parking - De passagiers (met de "g" van "godgeklààgd"!) - Stadsgenoot
Cercle Brugge - Zijn leeftijdsgenoten B. en L. - lets uitzonderlijk - Belastingsver
mindering - Hij vervoegde het trio - De onrust' die er heerste - Bij middel van
experten - Dat artikel werd niet weerhouden - Wij zullen de handen in mekaar
slagen - Dit wordt aanzien als een van zijn beste werken - Sonate voor pi'ano
(ook wel: piano' - zelden ... pia'no, zoals het hoort! Hoe is het mogelijk!) -
Andante' - Allegro' - AII'egro (!)- Sawallisch' - Prokofieff' - Armida' - Sjostakowitsj'
- Een grote dirigent - Catalogi' - Experten - Expèrts ("pèrts" !) - Ouasi nooit - Deze
handelswijze - De dijk dreigde te begeven - Ont'slagnemend - M.J.Ferhandez' - 13



STOP de verloedering van onze taal!

Eenouderlingentehuis - Dezemusi'cus - Corelli' - Claudio Abado' - Hettegenge
wicht - Tot hiertoe - U kunt dat terug horen - Engeland doorheen de eeuwen -
Zodat hij uit dat reservoir iets leuk kan putten - Duitlsand zal trachten de anderen
te overhalen - Hij dirigeerde ("g" uitgesproken als "zj") - Men kan in deze voor
raad putten - Onevenwicht - Bij het onthaal - Tijdswinst - In openlucht - Het
"Requiem'.' - Nog 3 maand wachten - Er is een wet gestemd die voorziet - We zijn
al de twintigste van de maand - Het recital (een Engels woord! - en wij spreken
woorden als "tunnel", "scanner", "rails", enz. toch ook niet op z'n Frans uit!) - De
omstaanders - De partij verwachtte zich er niet aan - Om een informateur aan te
duiden - Er stelt zich nog een probleem - Dat belooft! - enzovoort, enzovoort ...

Geef toe: naar de BRTN luisteren is een aanrader voor masochistisch aange
legde taalminnaars !...

S. Pieters
L. Theodorstraat 153
1090 Brussel.
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x. BRUSSEL als WERKSTAD VOOR PENDELAARS
De ontvetting van Brussel als economisch en politiek machtscentrum zou mee
brengen dat het groot aantal pendelaars dat heden dagelijks Brussel aandoet
sterk verminderd zou kunnen worden.
Werk in eigen streek blijft toch nog altijd een nobel streefdoel. Het ZOlJ als neven
effect hebben dat de lonen, die nu in Brussel gemiddeld 10% hoger liggen dan
voor een gelijkaardige job in Antwerpen, ook tot een normaal peil zouden kun
nen worden herleid. De meerkost die enkel veroorzaakt wordt door een tekort
aan arbeidskrachten in het Brussels Gewest, is immers een puur kunstmatig in
stand gehouden fenomeen dat de economie in zijn geheel niet ten goede komt.
Een betere allocatie van de middelen is in ieders voordeel.
Weerom een pleidooi dus voor ontvetting.

BESLUIT
De conclusies van de studie van Weckx zomaar overnemen, lijkt me alles
behalve wenselijk.
De verhouding van de Vlaming tot Brussel moet bekeken worden in zijn bredere
context en moet kaderen in een Vlaamse strategie.
Het maken van een studie die enkeloppervlakkige symptomen beschrijft en dan
besluit dat mits investering van enkele tientallen miljoenen in reclamespotjes en
affiches deze symptomen wel zullen verdwijnen, lijkt sterk op politiek gesjoemel.
Wat zou nu die Vlaamse strategie kunnen zijn waarover al zo dikwijls sprake
was? Wij trachten ze hier te formuleren:

1. België dient opgedeeld in twee zoveel mogelijk autonome gemeenschap
pen. Dit impliceert een volledige doorzichtigheid van het Belgisch Staatsbe
stel in al zijn facetten; inkomende en uitgaande geldstromen moeten gecom
munautariseerd worden zodat we een duidelijk zicht krijgen op de economi
sche transfers.

2. Binnen deze autonomie moeten de Vlaamse politici ijveren voor de invoering
van de subnationaliteit Vlaming. Via fiscale en sociale voordelen wordt dit sta
tuut het streefdoel van de hele vevolking binnen het Vlaamse territorium. Het
kan enkel verkregen worden mits een degelijk bewijs van de kennis van de
Vlaamse taal. Het kan, zoals andere burgerrechten, verloren worden door
anti-Vlaams gedrag.
Residenten met een andere subnationaliteit kunnen de Vlaamse subnationa
liteit (inclusief de voordelen) verkrijgen als zij blijk geven van integratiezin en
het Nederlands voldoende machtig zijn. 15
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3. Ten opzichte van anderstaligen wordt een vriendelijk en correct beleid
gevoerd, gestoeld op wederzijds respect. Onderricht in het Nederlands moet
geheel kosteloos zijn.

4. Brussel mag Qepromoot worden als Europees territorium. Brussel wordt
beperkt tot het gebied Brussel-hoofdstad en bestuurd door een hoofdstede
lijke raad met zeer beperkte bevoegdheid. Voor de rest zijn alle bevoegdhe
den verdeeld over de Vlaamse en de Waalse Gemeenschap. Brussel dient zo
snel mogelijk ontvet en mag zich niet opwerpen als de hoofdstad van Vlaan
deren of Wallonië.

5. Om dit te verwezenlijken dient contact gezocht met de Waalse nationalisten.
Wij moeten blijvend voor ogen houden dat Vlaanderen en Wallonië hierin
objectieve bondgenoten zijn.

6. Over de taalgrens kan in principe niet genegotieerd worden. Toch is het mis
schien wenselijk tot kleine offers bereid te zijn wanneer hiertegenover een
meer dan behoorlijk gewin staat en dit de toestand beter met de werkelijkheid
in overeenstemming brengt.

7. De Vlaamse strijdverenigingen dienen zich dringend over wat voorafgaat uit
te spreken en front te vormen rond een algemeen aanvaarde strategie.Willen
zij effectief invloed uitoefenen op de politiek van dit land, dan zullen zij zich
moeten groeperen in grotere verbanden en loskomen van hun individualisti
sehe aanpak, ook wanneer dit impliceert dat zij compromissen onderling zul
len moeten aanvaarden. Het tactische en strategische spel van de tegenspe
ler mag niet worden onderschat; dat heeft de geschiedenis al bij herhaling
bewezen.

R. Hendrickx
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